
 

Openbare Besluitenlijst B&W 

 

Datum 

 

08-11-2022 

Tijd 9:00 - 12:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter 

Aanwezig 

Burgemeester 

Lex Roolvink, Anko Postma, Durk Durksz, Libbe de Vries, Rob Jonkman en 

Sandra van ’t Hooge 
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Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

De openbare besluitenlijst vast te stellen. 
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 Technische begrotingswijziging dec 2022 

Om de Verantwoording 2022 rechtmatig op te kunnen stellen is een 

begrotingswijziging noodzakelijk. Door de voorgestelde 

budgetoverhevelingen wijzigt ook de begroting 2023. De 

begrotingswijzigingen liggen nu ter besluitvorming voor. De wijzigingen 

worden in de bijlage, getiteld "Technische begrotingswijziging dec 2022", 

toegelicht. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel Technische begrotingswijziging dec 2022 vast 

te stellen. 

2. Bijlage Technische begrotingswijziging december 2022 vast te 

stellen. 
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 Bestemmingsplan Langezwaag Noord 

De procedure voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Langezwaag Noord‘ is 

gereed voor vaststelling door de raad. 

 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. De 

zienswijze van de provincie Fryslân geeft aanleiding tot aanpassing van 

het vast te stellen bestemmingsplan, in die zin dat er expliciet een 

ruimtelijk kwaliteitskader is toegevoegd, conform onze welstandsnota. De 

beide overige zienswijzen geven geen aanleiding tot het wijzigen van het 

vast te stellen bestemmingsplan. 

 

Voorafgaand aan de vaststelling wordt met initiatiefnemers een 

anterieure overeenkomst gesloten. 

 

Besluit: 

1. Voor de realisatie van het plangebied Langezwaag Noord geen 

milieueffectrapport (MER) dan wel een (vormvrije) m.e.r.-

beoordeling op te laten stellen. 

2. Het bijgaande raadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake de 

gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Langezwaag 

Noord vast te stellen. 
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 Versnelde procedures kleine windmolens 

Op 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad uw college verzocht om de 

‘uitgebreide’ vergunningprocedure voor de oprichting van kleine 

windmolens met een as-hoogte van maximaal 15 meter te 

vervangen door de (snellere en minder kostbare) ‘reguliere’ procedure. 

Voorgesteld wordt hierin te voorzien door initiatiefnemers de 

mogelijkheid van een ‘tijdelijke’ omgevingsvergunning (voor een periode 

van ten hoogste 10 jaar) aan te bieden als tussenstap tot een nieuw 

bestemmingsplan of omgevingsplan. Daarnaast wordt voorgesteld om de 

‘uitgebreide’ procedure, die vereist is voor het afgeven van 

een omgevingsvergunning ‘voor onbepaalde tijd’, te vereenvoudigen door 

de raad voor te stellen dat voor 

de oprichting van desbetreffende windmolens geen verklaring van geen 

bedenkingen van de raad nodig is. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel ‘Versnelde procedure kleine windmolens’ vast te 

stellen. 
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 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van Harinxmaweg 14 in 

Beetsterzwaag 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om af te mogen 

wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een 

woning met kantoorruimte aan de Van Harinxmaweg 14 in 

Beetsterzwaag. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een 

verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Hiermee verklaart 

de raad positief tegenover de betreffende ontwikkeling te staan. Met 

bijgevoegd raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen af te geven. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van 

Harinxmaweg 14 in Beetsterzwaag’ vast te stellen. 
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 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bûtewei 3 in Ureterp 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om af te mogen 

wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van een 

paardenhouderij aan de Bûtewei 3 in Ureterp. Om 

de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen 

bedenkingen van de raad vereist. Hiermee verklaart de raad positief 

tegenover de betreffende ontwikkeling te staan. Met 

bijgevoegd raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen af te geven. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

Bûtewei 3 in Ureterp ’ vast te stellen. 
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 Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Ulesprong 17-18 in Tijnje 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om af te mogen 

wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van het 

voormalige schoolgebouw aan de Ulesprong 17-18 in Tijnje als woning. 

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van 

geen bedenkingen van de raad vereist. Hiermee verklaart de raad positief 

tegenover de betreffende ontwikkeling te staan. Met bijgevoegd 

raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen af te 

geven. 

 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

Ulesprong 17-18 in Tijnje’ vast te stellen. 
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 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2023 

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Opsterland 2023 

 

Besluit: 

1. Onder voorbehoud van aanpassingen akkoord te gaan met 

bijgevoegde bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad 

Sociaal Domein. 

2. Wethouder De Vries te mandateren de bestuurlijke reactie aan te 

passen. 

3. De bestuurlijke reactie ter kennisname naar de Adviesraad en de 

raad te sturen.  

4. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Opsterland 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad middels 

bijgevoegd raadsvoorstel. 
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 Verdeling dorpen onder wethouders 

In het coalitieakkoord ‘Mei inoar foarút’ is gesteld dat het college meer 

aanwezig wil zijn in de dorpen. Iedere wethouder neemt daarvoor een 

aantal dorpen onder zijn hoede om samen met de dorpencoördinator 

en/of beleidsadviseur dorpen vergaderingen van lokale verenigingen te 

bezoeken. 

 

Besluit: 

1. Wethouders te koppelen aan dorpen als eerste bestuurlijk 

aanspreekpunt voor Plaatselijke Belangen en andere 

dorpsorganisaties. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 november 

2022 (week 46). 

 

de waarnemend gemeentesecretaris,   de burgemeester, 

 

 

Sandra van ’t Hooge      Lex Roolvink 

 


